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https://www.pelastusopisto.fi/wp-content/uploads/Sopimushenkilosto_OPS2021_saavutettava.pdf
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Kurssin kelpoisuusvaatimukset

PVAT-1 kurssilaisen tulee

 olla vähintään 18-vuotias.

 täyttää terveydentilansa ja toimintakykynsä osalta vaativien pelastustehtävien 

edellyttämä kelpoisuus. Erityistä harkintaa käyttäen voidaan toimintakykynä 

hyväksyä perustehtävien edellyttämä kelpoisuus.

 olla hyväksytysti suoritettu pelastustoiminnan peruskurssi tai sammutustyökurssi 

(Spek). Suosituksena savusukelluskurssi (alueellinen yksilöllinen harkinnanvaraisuus).

 osata (hätä)laskeutuminen savusukelluskurssin osaamistavoitteiden mukaisesti.

 pystyä työskentelemään pimeässä, korkealla, sekä suljetussa ahtaassa tilassa. Tämä 

todennetaan liitteen 2 mukaisella soveltuvuustestillä. Soveltuvuustestit tulee ottaa 

käyttöön viimeistään 1.1.2022 alkaen.

325.2.2021



PELASTUSOPISTO.FI 

Kurssin kelpoisuusvaatimukset

• "Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön terveydentilaa 
seurataan alkutarkastusten ja määräaikaistarkastusten avulla. 
Alkutarkastus tehdään ennen koulutukseen osallistumista ja 
suositellaan tehtäväksi keskitetysti alueittain. Alkutarkastuksen 
terveystarkastusosio sisältää esitietohaastattelun, kliinisen 
lääkärin-tarkastuksen ja lääkärintarkastuksen yhteydessä 
tarpeellisiksi katsottavat lisätutkimukset." (SM 2016.)

• Uusi terveystarkastus ennen PVAT-kurssia ei ole välttämätön, 
mikäli jo alkutarkastuksessa on huomioitu työntekijän 
soveltuvuus terveydentilan puolesta vaativiin pelastustehtäviin. 
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PVAT kurssin suorittanut osaa

• toimia työturvallisesti huomioiden putoamisvaarallisella alueella esiintyvät
vaarat.

• valita oikean putoamissuojauksen ja käyttää sitä putoamisvaarallisella alueella 
työskennellessä

• laskeutua ja varmistaa toisen laskeutujan turvallisesti

• työskennellä katolla köysien avulla vaativassa tilanteessa turvallisesti sekä 
hallitsee turvallisen hätäpoistumisen katolta

• kertoa nostolavayksiköllä toimimisen erikoisvaatimukset.
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Kurssin pituus

PVAT-1 kurssin pituus on 1 op (27t)

• Oppitunnit: 4 t

• Harjoitukset: 20 t 

• Opiskelu: 3 t

625.2.2021
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PVAT-1 kurssin sisältö ja oppimateriaali

• Kouluttajille valmiit luentomateriaalit, 
harjoitussuunnitelmapohjat

• Näkymä laajempi kouluttajille kuin kurssilaisille

• Kurssi sisältää paljon opetusvideoita ja linkkejä

• Kurssi jaettu 4 / 8 tunnin mittaisiin osioihin

• Kurssi voidaan pitää 4 tai 8 tunnin kestoisina 
osuuksina. Harjoituspäivät on suositeltavaa 
pitää yhtäjaksoisena koulutuspäivänä.
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Keskeisimmät uudistukset

• PVAT turvallisuuden huomioiminen

• Kiinnittäytyminen putoamisvaarallisella alueella

• Videot opeteltavista solmuista

• Kattotyöskentelyn liikkumistekniikat ja hätäpoistuminen

• Turvallinen työskentely nostolavayksiköllä

• Laskeutumistaidon harjoittelu

• Paljon käytännön harjoitteita
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